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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Ustka (dalej „Urząd”). 

Przedmiotem kontroli była realizacja funkcjonowania kontroli zarządczej oraz audytu 

wewnętrznego w Urzędzie Miasta. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 5 października 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o 

NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŜeniami ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym 

zakresie.  

Ocena taka oznacza, Ŝe pomimo, iŜ system kontroli wewnętrznej został formalnie ustanowiony, to 

jednak występują w nim słabości, które zwiększają ryzyko występowania nieprawidłowości, 

w związku z czym wymaga poprawy. NIK zwraca uwagę, Ŝe brak udokumentowanego zarządzania 

ryzykiem utrudnia dokonywanie ocen adekwatności, efektywności oraz skuteczności 

ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń:  

1. Pomimo realizacji przez Urząd zadań w zakresie kontroli wewnętrznej stwierdzono 

nieprawidłowości przy ustanawianiu oraz w funkcjonowaniu procedur, o których mowa 

w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych1. Procedury kontroli wewnętrznej, nie 

                                                 
1 Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm. 
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zostały ustanowione w pełnym zakresie określonym w ww. przepisie. W szczególności nie 

regulowały zasad kontroli pobierania, gromadzenia oraz zwrotu dochodów Skarbu Państwa jak 

i nie identyfikowały zadań wraŜliwych. Zmiany procedur w tym zakresie wprowadzono 

w trakcie kontroli.  

1.1. Badaniem objęto ustanowienie oraz funkcjonowanie procedur procesu udzielania zamówień 

publicznych. W latach 2008-2009 (I półrocze) Urząd udzielił łącznie 59 zamówień 

publicznych na zasadach i w trybach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych2 (o wartości 9.945,0 tys. zł). Szczegółowo skontrolowano: w zakresie badania 

systemu kontroli wewnętrznej –  10 zamówień publicznych na kwotę 2.204,8 tys. zł oraz 

w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych – 5 zamówień 

publicznych (wartość zawartych umów 896,5 tys. zł), w tym 2 udzielone w trybie prawa 

zamówień publicznych (wartość zawartych umów 724,5 tys. zł).  

Pozytywnie ocenia się ustanowienie i funkcjonowanie elementów systemu kontroli 

wewnętrznej dotyczących, zasady planowania udzielanych przez Urząd zamówień 

publicznych, mechanizmów kontrolnych w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz weryfikacji i zatwierdzania sporządzanych dokumentów, a takŜe 

ujmowanie poszczególnych zamówień w prowadzonym rejestrze. Tym niemniej stwierdzono, 

Ŝe nie zostały wzięte pod uwagę niektóre, kluczowe zdaniem NIK, standardy określone 

w Komunikacie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach 

sektora finansów publicznych3 (Standardy), co zostało uznane za nieprawidłowości osłabiające 

skuteczność systemu kontroli wewnętrznej. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

a) nieprzypisania w aktach wewnętrznych Ŝadnej z komórek organizacyjnych oraz 

nieprowadzenia w udokumentowanej postaci zadań dotyczących identyfikacji zadań 

wraŜliwych (przykładowo nieokreślenia zasad kontaktu pracownika z kontrahentami, 

sposobu zachowania pracownika w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów, propozycji 

korupcyjnych itp.), w sytuacji gdy Standardy zakładają, Ŝe w jednostce zostały 

zidentyfikowane zadania, przy wykonywaniu których pracownicy mogą być szczególnie 

podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki oraz 

zostały ustanowione odpowiednie środki zaradcze. Zestawienie zadań wraŜliwych oraz 

procedury słuŜące realizacji środków zaradczych naleŜy określić w formie pisemnej 

                                                 
2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
3 Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58) 
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i zapoznać z nimi pracowników; kodeks etyczny wprowadzony został w Urzędzie w trakcie 

kontroli, 

b) nieprzypisania w aktach wewnętrznych Ŝadnej z komórek organizacyjnych oraz 

nieprowadzenia w udokumentowanego zarządzania ryzykiem, pomimo Ŝe zgodnie ze 

Standardami, systematycznie, nie rzadziej niŜ raz w roku, dokonuje się identyfikacji 

zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami i zadaniami 

jednostki, dotyczącego zarówno działalności całej jednostki, jak i realizowanych przez 

jednostkę konkretnych programów, projektów czy zadań. Zidentyfikowane ryzyka 

poddawane są analizie mającej na celu określenie moŜliwych skutków 

i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz określają rodzaj reakcji 

w stosunku do kaŜdego istotnego ryzyka. Na zasadność prowadzenia udokumentowanego 

zarządzania ryzykiem w obszarze procesu zamówień publicznych wskazuje przykładowo 

fakt, Ŝe 10 zamówień (w tym 6 z 2008 r.) zrealizowano z opóźnieniami, co wynikało 

m.in. z wewnętrznych czynników ryzyka, takich jak np. konieczność aktualizacji 

dokumentów, czy teŜ nieobecność pracowników w okresie prowadzenia prac nad 

zamówieniem,  

c) nieprzypisania, w okresie objętym kontrolą, odpowiedzialnym pracownikom w sposób 

jasny i przejrzysty zadań wynikających z opracowanej w Urzędzie procedury udzielania 

zamówień publicznych. Nastąpiło to dopiero w trakcie trwania kontroli we wrześniu 2009 

r. Stwierdzono ponadto, Ŝe w aktach wewnętrznych oraz zakresach czynności nie 

dokonano pracownikom przydziału zadań dotyczących opracowania i aktualizacji 

procedury udzielania zamówień publicznych, 

d) niewystarczającego egzekwowania od odpowiedzialnych za to pracowników 3 komórek 

organizacyjnych Urzędu, procedur w zakresie terminowego przygotowywania planu 

zamówień publicznych na 2009 r. W tych przypadkach plany zamówień publicznych na 

2009 r. sporządzono w grudniu 2008 r. i styczniu 2009 r., tj. po terminie (30 listopada 

roku poprzedzającego rok budŜetowy), przewidzianym dla tej czynności w wewnętrznej 

instrukcji Urzędu. W 1 przypadku przyczyną opóźnienia była nieobecność pracownika 

odpowiedzialnego za sporządzanie planów. ZwaŜyć naleŜy, Ŝe standardy zakładają 

konieczność zapewnienia odpowiednich mechanizmów mających na celu utrzymanie, 

w kaŜdym czasie i okolicznościach, ciągłości działalności jednostki, co w szczególności 

dotyczy zapewnienia zastępowalności podczas nieobecności pracownika w pracy.  Z kolei 

wskazany przez Komendanta StraŜy Miejskiej, brak pewności, co do wysokości 
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przyznanych mu środków finansowych wskazuje na niewłaściwy przepływ informacji 

w tym zakresie, w sytuacji kiedy ze Standardów wynika, Ŝe (…) kierownicy komórek 

organizacyjnych oraz pracownicy otrzymują, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe 

i rzetelne informacje potrzebne do wypełniania obowiązków, w szczególności 

wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej; 

e) w przypadku zamówienia dot. przebudowy ul. Kwiatowej w Ustce (o wartości brutto 

281,1 tys. zł) nie wyegzekwowano od wykonawcy wniesienia odpowiedniego 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Wg wyjaśnień pracownika niepodjęcie 

działań w ww. zakresie wynikało z duŜego zakresu obowiązków Wydziału i przeoczenia 

tej sprawy. Wskazuje to na słabość systemu kontroli wewnętrznej, polegającą na braku 

w przygotowanych procedurach udzielenia zamówień publicznych mechanizmu 

kontrolnego ograniczającego występowania tego typu ryzyka; 

f) w ocenie NIK w sposób nierzetelny i niezgodny z wewnętrznymi instrukcjami Urzędu 

dokonano rozpoznania cenowego i zakupu samochodu słuŜbowego o wartości 59,8 tys. zł. 

Spośród zapytań skierowanych do 5 dostawców samochodów, aŜ w 3 przypadkach 

ustalone przez Urząd parametry wykluczały ich uczestnictwo, gdyŜ nie byli oni w stanie 

sprostać wymogom postawionym przez Urząd. Działaniem takim naruszono zasadę 

konkurencyjności, wymaganą wewnętrzną instrukcją Urzędu. Wprawdzie jak zeznał 

Komendant StraŜy Miejskiej, dokonał on rozpoznania zarówno na podstawie informacji 

zawartych na stronach internetowych dostawców, jak i podczas wizyt w salonach 

sprzedaŜy, to jednak w świetle ustaleń kontroli (a w szczególności z informacji 

uzyskanych bezpośrednio u dostawców, do których skierowano zaproszenia, z których 

wynikał brak moŜliwości realizacji zamówienia),  nie dochował on naleŜytej staranności 

ustalając parametry przedmiotu zamówienia. Ww. sytuacja świadczy o braku 

w ustanowionych procedurach adekwatnego mechanizmu kontrolnego, zabezpieczającego 

przed ryzykiem naruszenia zasady konkurencyjności przy udzielaniu przez Urząd 

zamówień publicznych. 

2. Burmistrz Ustki podjął działania na rzecz zapewnienia przestrzegania procedur kontroli 

wewnętrznej zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, choć z uwagi na 

stwierdzone słabości systemu kontroli wewnętrznej w zakresie udzielania zamówień 

publicznych oraz brak szkoleń dla pracowników w przedmiocie problematyki kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem nie były one w pełni wystarczające.  
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2.1 Zadania w zakresie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, powierzone zostały inspektorowi ds. 

kontroli. W latach 2008-2009 (I półrocze) wykonano 63 zaplanowane zadania. Stwierdzono 

nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur Urzędu w następującym zakresie: 

a) plany kontroli na lata 2008 i 2009 sporządzano z prawie miesięcznym opóźnieniem 

(odpowiednio 17 stycznia 2008 r. oraz 19 stycznia 2009 r.) w stosunku do terminu 

określonego zarządzeniem Burmistrza z dnia 14.04.2003 r. ( 20 grudnia kaŜdego roku);  

b) z czynności kontrolnych prowadzonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych (ogółem 

47 zadań) nie sporządzano protokołów kontroli jak i wystąpień pokontrolnych, co było 

niezgodne z wewnętrznymi zasadami określonymi w ww. zarządzeniu Burmistrza; 

c) pomimo, Ŝe w efekcie przeprowadzenia kontroli stwierdzano szereg nieprawidłowości 

w tym m.in. polegających na wykorzystywaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez 

2 kluby sportowe, to jednak kontrola NIK wykazała, Ŝe kluby te w kolejnym roku, 

otrzymały dofinansowanie z budŜetu Miasta ogółem w kwocie 36 tys. zł. Działanie takie 

było niezgodne z art. 145 w związku z art.190 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z 

którym wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo jej otrzymania 

przez kolejne 3 lata. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe dotacja została przyznana tym samym 

podmiotom z uwagi na konieczność kontynuowania zadań w kolejnym roku, przy 

jednoczesnym braku innych wykonawców. NIK zwraca uwagę, Ŝe nieuprawnione 

odstąpienie od realizacji sankcji określonych w przepisach prawa osłabia tzw. środowisko 

kontroli wewnętrznej, przyczyniając się do poczucia bezkarności, a poprzez to stwarza 

zachętę do podobnych zachowań w przyszłości. 

3. Wprawdzie audyt wewnętrzny wykonywany był w Urzędzie na ogół zgodnie z wymogami, 

wynikającymi z obowiązujących przepisów, to jednak działania te nie były w pełni efektywne:  

3.1 Audytor wewnętrzny, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został 

zatrudniony w Urzędzie dopiero z dniem 02.11.2007 r., w sytuacji kiedy uwzględniając zasady 

wynikające z § 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2002 r. w sprawie określenia 

kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku 

kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych4, Burmistrz był zobowiązany do 

rozpoczęcia audytu wewnętrznego przed upływem pierwszego kwartału 2006 r. Skutkiem 

powyŜszego było m.in. sporządzenie rocznego planu audytu na 2008 r. po terminie określonym 

w art.53 ust.5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. NIK zwraca uwagę na fakt, iŜ zatrudnienie 

                                                 
4 Dz. U. Nr 234, poz. 1970 – uchylone z dniem 1 lipca 2006r. 
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1 audytora, przy wynikającym z analizy ryzyka z 2008 r. wyodrębnieniu 52 obszarów ryzyka 

i prowadzeniu rocznie średnio po 4-5 zadań odpowiadających ww. zidentyfikowanym 

obszarom, moŜe spowodować, Ŝe 1 cykl audytu, czyli objęcie audytem wszystkich obszarów 

zajmie ponad 10 lat. 

3.2 Zapisy w aktach wewnętrznych Urzędu wskazują na określenie celów, uprawnień 

i odpowiedzialności audytora wewnętrznego oraz na podległość audytora bezpośrednio 

Burmistrzowi Miasta. Ponadto doświadczenie oraz stopień przygotowania zawodowego 

audytora dają podstawy do spełniania standardów biegłości i naleŜytej staranności jego 

działania.  

3.3 W listopadzie 2008 r. audytor wewnętrzny przeprowadził na podstawie pisemnego 

upowaŜnienia Burmistrza kontrolę w podległej Urzędowi jednostce organizacyjnej. Tymczasem 

z zarządzenia Burmistrza Miasta z dnia 13.12.2007 r. w sprawie procedur audytu 

wewnętrznego (pkt 2.1.3) wynikało, Ŝe w celu zapewnienia niezaleŜności audytu Burmistrz nie 

zezwala na uczestnictwo audytu wewnętrznego w bezpośrednich działaniach związanych 

z zarządzaniem jednostką. Przyczyną zaistniałej sytuacji, według wyjaśnień Burmistrza, były 

trudności przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych w ww. jednostce oraz potrzeba 

wsparcia przez audytora osoby przeprowadzającej kontrolę. NIK zwraca uwagę, Ŝe 

zaangaŜowanie audytora w działalność operacyjną, jaką jest wykonywanie kontroli, moŜe 

prowadzić do ograniczenia obiektywizmu w stosunku do tej działalności, podczas gdy zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, 

określonymi w Komunikatach Ministra Finansów: z dnia 26 czerwca 2006 r.5 - obowiązującym 

do dnia 1 marca 2009r.  i z dnia 19 lutego 2009 r.6  w sprawie  standardów  audytu 

wewnętrznego, audytorzy wewnętrzni powinni zachowywać obiektywizm podczas 

wykonywania swej pracy. Podkreślić naleŜy, Ŝe przeprowadzając taką kontrolę osoba 

zatrudniona na stanowisku audytora nie działa jako audytor wewnętrzny, a w konsekwencji nie 

wyciąga wniosków związanych z audytem.  

3.4 Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie zostało zaktualizowane Zarządzenie z dnia 13.12.2007r. 

w sprawie procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ustka oraz wytycznych 

prowadzenia, gromadzenia i archiwizowania akt audytu w Urzędzie Miasta Ustka, dalej 

„Regulamin audytu”, w sytuacji gdy ww. Komunikat z dnia 19 lutego 2009 r. – obowiązuje juŜ  

                                                 
5 Komunikat nr 11 Ministra finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 56.  
6 Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 12) 
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do 1 marca 2009 r. Wskutek tego w Urzędzie, do dnia zakończenia kontroli, nie zostały 

opracowane wymagane plan rozwoju zawodowego audytora wewnętrznego oraz program 

zapewnienia poprawy jakości.  W ocenie NIK przyczyną ww. sytuacji była  1 osobowa obsada 

na stanowisku audytora wewnętrznego, który z uwagi na liczbę powierzanych mu zadań oraz 

stan zdrowia nie był w stanie dokonać aktualizacji ww. Regulaminu Audytu. 

3.5 Roczny plan audytu na 2009 r. został opracowany w terminie, o którym mowa w art. 53 ust. 5 

pkt 2 ustawy o finansach publicznych . Plany audytu na 2008 r. i 2009 r. zawierały elementy, 

o których mowa w art. 53 ust. 4 ww. ustawy, w szczególności opracowanie planów 

poprzedzone zostało przeprowadzeniem analizy ryzyka. Plany zostały zatwierdzone przez 

Burmistrza Miasta , co było zgodne z art. 53 ust. 3 ww. ustawy. Roczne sprawozdanie 

z wykonania planu audytu za 2008 r. sporządzone zostało w terminie wynikającym z art. 53 

ust. 5 pkt 1 ustawy.  

3.6 W latach 2008-2009 (I półrocze) działalność audytu wewnętrznego była częściowo prowadzona 

z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego7. W trakcie szczegółowej kontroli sposobu 

realizacji planów rocznych audytu na 2008 i 2009r. stwierdzono, Ŝe: 

a) akta stałe audytu nie zawierały wszystkich elementów, określonych w § 14 ust. 1 

rozporządzenia, tj. wykazu aktów prawnych związanych z zakresem działania Urzędu oraz 

wykazu dokumentów zawierających opis systemów zarządzania i kontroli, tj. procedur 

kontroli finansowej, 

b) 1 ze sprawozdań z wykonania zadań audytowych nie zawierało opinii audytora 

wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania 

i kontroli w obszarze objętym zadaniem, wymaganej § 22 ust. pkt 14 rozporządzenia, 

3.7.Nie został zrealizowany roczny plan audytu na 2008 r. Spośród 5 zaplanowanych zadań 

zrealizowane zostały 4 zadania. Przyczyną zaistniałej sytuacji było podjęcie przez audytora 

nieplanowanych wcześniej czynności doradczych oraz uczestnictwo audytora w kontroli 

wewnętrznej prowadzonej w jednej z jednostek organizacyjnych.  

RównieŜ w 2009 r. nie wykonano zaplanowanych zadań. Do dnia zakończenia kontroli audytor 

zrealizował 1 zadanie zapewniające z 4 ujętych w planie na 2009 r. Przyczyną tej 

nieprawidłowości była sytuacja, której wg Burmistrza nie moŜna było przewidzieć, 

a wynikająca ze stanu zdrowia audytora. Burmistrz nie planował zatrudnienia audytora na czas 

                                                 
7 Dz. U. Nr 66, poz. 406. 
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zastępstwa, bowiem zatrudnienie pracownika na okres 5 miesięcy i tak nie pozwoliłoby 

wg niego na właściwą realizację planu.   

3.8.Stwierdzenie w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie stosowania i funkcjonowania części 

kluczowych standardów kontroli wewnętrznej (pkt 1 wystąpienia pokontrolnego), o których 

mowa w Standardach wskazują na to, Ŝe nie były w wystarczającym stopniu stosowane przez 

audytora wewnętrznego standardy audytu w zakresie dotyczącym charakteru pracy audytora. 

Zgodnie z tymi standardami audyt wewnętrzny w swoich działaniach musi oceniać 

i przyczyniać się do usprawniania procesów ładu organizacyjnego (governance), zarządzania 

ryzykiem i kontroli. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego zapewniającego aktualizację aktów wewnętrznych 
Urzędu bez zbędnej zwłoki. 

2) Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego zapewniającego egzekwowanie od wykonawców 
zamówienia publicznego zabezpieczania naleŜytego wykonywania prac objętych umowami. 

3) Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego zapewniającego przestrzeganie zapisów umownych 
jak i wynikających z ustawy o finansach publicznych w zakresie dotowania stowarzyszeń.  

4) Wprowadzenie mechanizmu kontrolnego zapewniającego rzetelne wyłanianie dostawców 
zgodnie z przyjętą w Urzędzie zasadą konkurencyjności.   

5) WdroŜenie standardu kontroli wewnętrznej przypisania oraz prowadzenia 
w udokumentowanej postaci działań podejmowanych w zakresie: 
− identyfikacji zadań wraŜliwych, 
− zarządzania ryzykiem. 

6) Ustalenie planu rozwoju zawodowego audytora wewnętrznego oraz programu zapewnienia 
poprawy jakości audytu wewnętrznego. 

7) Uzupełnienie akt stałych audytu wewnętrznego. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 

NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym 

wystąpieniu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK 

oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o 

działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 


